Kantinegæstens stemme
Kvalitativ analyse udarbejdet af perspectivelab for Landbrug & Fødevarer, 2015
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BAGGRUND OG ANALYSE-SETUP

BAGGRUND OG ANALYSE-SET UP
Baggrund

Analyse-set up

Landbrug & Fødevarer ønsker at opnå de nyeste
indsigter ift. kantinegæsters ønsker og behov.

Perspective Lab har gennemført et kvalitativt studie, der
via nøje udvalgt metodekombination er kommet så tæt
på kantinegæsternes stemmer som muligt.

Kantinegæstens Stemme er et kvalitativt studie, hvis
formål er at blive klogere på kantinegæsterne med
henblik på at skabe pull i kantinerne.
Der ønskes en direkte dialog med kantinegæsterne for at
få indblik i deres krav og ønsker til en kantine, herunder
buffeten, retterne og deres dialog med kantinen
Derudover ønskes et indblik i deres holdninger om
kvalitets- og salgsparametre som f.eks. danske råvarer,
bæredygtighed, økologi, transparens m.fl.
Denne viden skal komme kantinerne, grossisterne og
producenterne til gode. Projektet gennemføres for at
dele ny viden med medlemmerne/brancherne
(svinebranchen, fjerkræsbranchen og mejeribranchen).

Studiet har bestået af etnografiske observationer,
miniinterviews samt dybdegående interviews.
Der er udført etnografiske observationer og
miniinterviews med kantinegæster samt køkkenchefer i
10 kantiner, som repræsenterer den store spredning
inden for kantinesegmentet ift. økologisk fokus,
storkantiner, kvalitetsfokus, interne/eksterne køkkener,
ernæringsstyring og prisstyring.
Kantinegæsterne omfatter desuden både akademikere,
tekniske medarbejdere og produktionen.
Hertil er udført 8 dybdeinterviews med virksomhedernes
kantineansvarlig, hhv. HR-personale, finance managers
og andre centrale beslutningstagere.

UNDERSØGELSENS DESIGN
Mini-interviews
med ca. 130
kantinegæster

Interviews á 3060 minutters
varighed med 10
kantineansvarlige

Besøg på 10
virksomheder
i Danmark

Observationer
og indsamling
af fotografisk
materiale i 11
kantiner

Impro-samtaler
med personale
/ køkkenchefer
i 11 køkkener

6
HOVEDINDSIGTER

FROKOSTENS ROLLE På ARBEJDSPLADSEN

Dagens højdepunkt

Del af et stærkt brand

Frokostordningen på danske
arbejdspladser har stor betydning for
relationen mellem virksomheden og
dens medarbejdere.

Kantinen er en vigtig brik i
konstruktionen af virksomhedens brand
både udadtil og indadtil.

For mange kantinegæster er frokosten
dagens højdepunkt og en hel central
forudsætning for den gode arbejdsdag
– både målt på smagsoplevelsen og
som social katalysator.
Gode og dårlige kantineoplevelser er
fokus for samtale både medarbejderne
imellem og med netværk og familie
uden for arbejdspladsen.
Kantinegæster stiller i stigende grad
krav til frokostordningen, især nye
medarbejdere med
sammenligningsgrundlag eller unge
ansatte med kostbevidsthed.

Indadtil er frokosten er
allestedsnærværende emne for debat,
og virksomheden må løbende forholde
sig til, om de vil please de krævende
(kræsne) medarbejdere eller
retningsstyre ift. til et sundhedsbrand.
Udadtil spiller kantinen i stigende grad
en rolle ift. at signalere ansvar,
progression og innovationsdygtighed, og
forretningsmåltider indtages i kantinen
for at understøtte dette signal.
Samtidig er kantinen en væsentlig del
af strategien for at rekruttere de rette
medarbejdere, som en attraktiv
frynsegode.

VIRKSOMHEDENS RELATION TIL MEDARBEJDERNE

Et spejlbillede af relationen

Generationsskifte på vej?

Kantinen afspejler på mange måder
virksomhedens relation til sine
medarbejdere samt forestillingen om
de ansattes behov og mentalitet.

Stort set alle de kantineansvarlige i
denne undersøgelse været kvinder, og
de er meget bevidste om, at de
mandlige +50 gæster er langt mere
kræsne og traditionelle end de yngre og
de kvindelige gæster. Denne gruppe
mænd er ganske følsomme over for
forandringer, som kan påvirke omfanget
af at traditionelle retter som hakkebøf
og leverpostej.

I nogle tilfælde vælger virksomhederne
at understøtte de rutiner og behov,
som kommer til udtryk hos de
medarbejdere, som råber højest om, at
kød og sovs er noget helligt – også
selvom de er i undertal.
Andre virksomheder insisterer derimod
på at sætte kursen i overensstemmelse
med tidens trends og forventer, at de
ansatte retter ind.
Mange befinder sig således i et
dilemma om, hvorvidt kantinen skal
servere det, som er bedst, eller det
som gør medarbejderne gladest.

Men flere kantineansvarlige kan ikke
længere se det rimelige i, at denne
gruppe gæster får sin vilje på
bekostning af den nye generation af
medarbejdere, som netop vil undgå den
traditionelle kantine og ønsker at se sin
arbejdsgiver tage ansvar for såvel klode
og miljø som medarbejdernes sundhed.

KØD ER CENTRALT – FREMTIDEN ER ØKOLOGISK

Ingen frokost uden kød

En grønnere fremtid

Den varme ret er buffetens konge – og
den varme ret indeholder altid kød.
Kød er således stadig en basisråvare i
frokostoplevelsen og som oftest første
stop på ruten i buffeten.

Langt de fleste kantineansvarlige og
kantinegæster forudser en grønnere
fremtid, hvor fokus først og fremmest
kommer til være økologi, færre
kulhydrater og flere lokale råvarer.

I dag ser vi aldrig, at den varme ret er
vegetarisk, og kantinegæsterne har
meget svært ved at forestille sig et
vegetarisk alternativ til den varme
kødret.

Mange kantiner har en målsætning om
100% økologi, men da økologisk kød
endnu er for dyrt ift. kantinebudgettet
prioriteres kolonialvarer, mælk,
grøntsager og bagværk. Konsekvensen
bliver på sigt mindre kød for at
finansiere den resterende økologi.

Men hvor mange mandlige gæster er
fuldstændig afvisende over for tanken
om en kødfri dag, byder mange
kvindelige gæster og den yngre
generation en grønnere kantine
velkommen – og forudser én eller flere
kødfri dage i fremtiden.

De mest traditionelle kantiner ser ikke
en økologiske fremtid i samme omfang.
Dog oplever de at gæsterne stille flere
og højere krav til salatbaren ift.
kreativitet og variation, og krav om
mere fisk.
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KØKKENPROFILER

Stærke værdier

Det progressive (PRO)

Det pleasende (PLE)

Få værdier

Det traditionelle (TRA)
Køkkenet drives meget selvstændigt af køkkenchef/personale,
og virksomhed samt udbyder har
begrænset mulighed for – eller
ønske om – udvikling. Traditionelle
varme retter, især under
hensyntagen til de konservative
(mandlige) gæster. Intet særligt
fokus på sundhed eller økologi pga.
besvær/udfordringer.

Velkendt smag

Udbyderen har særlige
målsætninger ift. økologi og
sundhed, f.eks. ingen fløde, men
køkkenet kan ikke altid ramme plet
både ift. både smag og innovation.
Forsøger at please både de
konservative og de
sundhedssøgende / eksperimenterende gæster, hvilket resulterer i
både begejstring og skuffelser.

Meget stærkt værdisæt og en evne
til eksperimentere eller skabe
fornyelse af traditionelle retter
gennem smagskombinationer og
ingredienser, som kan overraske
gæsterne. Arbejder meget med
helhedsoplevelsen fra rum til visuel
anretning og smagsoplevelse.
Kamuflerer sundhed med den gode
smag, men er ikke fedtforskrækket.

Nye smagsoplevelser

KØKKENERNES OPLEVEDE ANSVAR
En del af ”systemet”

Hånd i hånd med virksomheden

I dialog med gæsterne

Nogle køkkener er så styret af
udbyderen (”systemet”), at det er svært
at imødekomme dels virksomhedens
ønsker, dels føre køkkenets egne idéer
og forslag ud i livet. Det kan være
demotiverende for en stolt kok ofte at
skulle gå på kompromis med råvarernes
kvalitet.

I nogle relationer mellem køkkenet og
virksomheden finder en konstant
brainstorming og udvikling sted, både
hvad angår rum, flow og buffet. Sammen
eksperimenterer køkken og virksomhed
med, hvordan de f.eks. kan nudge
gæsterne til at spise mere sundt. Her
spiller køkkenchefens personlige
principper hvad angår sundhed og smag
i høj grad ind, og gennem dialog kan han
præge kantinen og i højere grad styre
køkkenets retning.

For nogle køkkener er princippet om en
åben dør mindst lige så vigtig som
økologi, sundhed eller smag måtte være.
Her er personalet dagligt på fornavn og i
dialog med gæsterne og tager så vidt
muligt individuelle hensyn, også hvis en
forespørgsel om kethcup skærer
køkkenchefen i hjertet.

Andre køkkener trives med denne form
for topstyring, men kun så længe de selv
kan stå inde for retterne og oplever
gæsternes tilfredshed.

”Det er nogle andre, der bestemmer,
hvilke råvarer vi køber. Så det er den
samme vare vi får, hver gang vi bestiller
et bestemt produkt. Forleden ville jeg
gerne have nogle grønne asparges, det
jo er højsæson for dem. Men systemet
kunne kun skaffe mig nogle frosne, så
dem måtte jeg bruge. Altså det er jo
åndsvagt – jeg kunne jo få fine friske
asparges i Rema 1000.”
(Køkkenchef, PLE)

På den måde er køkkenet løbende
orienteret om graden af tilfredshed samt
eventuelle savn og ønsker.

Nogle virksomheder skærmer køkkenet
fra gæsterne og fungerer som en filter
for kritik, for at beskytte køkkenerne.

”Jeg tager mig af gæsterne og sørger for, at det hele afvikles glidende. Køkkenchefen og
personalet serverer hele tiden og skal ikke tage diskussionerne med gæsterne. Der skal
de i clinch med mig, hvis de vil lave noget om. (…) Ligesom på en restaurant vil
køkkenet gerne have, at gæsterne føler sig velkomne, så de synes det er dejligt, at det
er mig, der skal diskutere med dem, der er utilfredse.”
(Kantineansvarlig, PRO)
”Man må ikke sige noget til kantinen om ændringer eller remoulade, så får man et hak i
tuden. Det må man endelig ikke.” (Kantinegæst, PRO)

FORNYELSE ER ESSENTIELT
Kontinuerlig variation er en udfordring
Et af de vigtigste parametre for en succesfuld kantine er køkkenernes evne til fornyelse.
Nye køkkener er spændende for de faste kantinegæster det første halve års tid, men
derefter begynder køkkenets stil og rutine hurtigt at blive forudsigelig, og køkkenet skal
derfor kæmpe hårdere for at bevare gæsternes gunst. I mange tilfælde sender
virksomheder derfor køkkenet i udbud hvert 3-4 år. Formålet er at undgå ensformighed,
fremme variation og dermed bevare medarbejdertilfredsheden.
Topstyring eller dialog
Omfanget af og retningen for fornyelse er påvirket dels af graden af topstyring fra
udbyderen, dels af køkkenchefens villighed til at indgå i dialog med kantineansvarlig og
gæsterne.
I nogle køkkener kan køkkenchefen selvstændigt - i dialog med virksomheden –
sammensætte menuen og beslutte vægtningen af økologi og sundhed. Andre køkkeners
produktion er på forhold defineret af udbyderen, både hvad angår menu og råvarer. Det
kan i nogen tilfælde virke demotiverende for køkkenchefen, som måske ønsker råvarer af
en anden kvalitet eller et øget økologiske fokus.

”Skulle vi selv lave menuen, tror jeg det ville være nemmere at tænke danske og økologiske varer ind i det, hvis altså man valgte at
prioritere det rent prismæssigt.”
(Køkkenchef, PLE)
”Fordelen ved at have to kantineledere, som brænder for det, de laver, er, at der nemt kan komme noget konkurrence mellem de to, og
det er ret sjovt, det giver liv, og de hviler ikke på laurbærrene.”
(Kantineansvarlig, PRO)
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PRÆSENTATION AF DE KANTINEANSVARLIGE
”Vi tager ingen særlige hensyn, men de
siger altid i kundeundersøgelsen, at der
er for meget kylling. Så på den måde
tager vi lidt hensyn”. (PRO)

”Hvad der ville gå tabt uden en
kantine? Variation i mad og sund mad jeg ville ellers bare få tre stykker
rugbrød med leverpostej med.” (PLE)

”Finten skal være, at medarbejderne
ikke skal tænke ‘hvor pokker blev mine
bayerske pølse af?’ og melder sig ud og
tager madpakke med. Det skal være
lækkert og indbydende og måske noget
tema. Og en kantineleder, som kan lave
en forvandling også af hele kantinen.
Den er lidt gammeldags lige nu.” (TRA)

”God kvalitet er vigtigt. Men der er også
mængderne og priserne, vi må kigge
på. Det skal være god kvalitet, så det
bliver ikke mørbrad men hakket kød
med et lav fedtindhold. Men alt med
korn, ris og alt det, man serverer til, er
økologisk og god kvalitet.” (PRO)

”Når vi har udenlandske kunder på
besøg, så synes jeg det er vigtigt, at de
får at se, hvordan man spiser i
Danmark, med smørrebrødet og de
traditionelle retter.” (TRA)

”Hvis jeg ansætter én, kan jeg da godt
selv finde på at fortælle, hvor godt vi
spiser.” (PRO)

”Vi vægter, at vi får et godt og sundt
måltid, alsidigt, økologisk, så langt man
nu kan. I sparerunden valgte vi at
fjerne drikkevarerne, for det er
vigtigere, at de får noget sund mad. Vi
har mange unge mennesker i huset,
som sikkert har det her som deres
hovedmåltid og får noget tilfældigt til
aften, så det er vigtigt, at de får et godt
og solidt måltid her.” (PRO)

”En ordentlig kantine var også ret meget op i
tiden dengang, og ses som en
medarbejdergode, som var nødvendigt
dengang, for at kunne lokke medarbejdere
til. Siden krisen fylder det ikke helt så meget,
men det kommer nok snart igen.” (PLE)

”Vores ansatte er meget forskellige, vi har
økofreaks og sporty ironmen, og mange, der
vil have leverpostej og bacon.” (TRA)

”Køkkenet siger aldrig nej, når man beder om
noget ud over aftalen, som f.eks. at de laver
mad til arrangementer.” (PLE)

”Der er selvfølgelig altid nogen, som synes,
der er for lidt leverpostej. Men vi vil være en
sund kantine, men ikke for hellige. Der skal
være mulighed for sundt måltid hver dag. Det
skal være fedtfattigt, ikke for meget sukker,
og blandet med gode grøntsager, så
gæsterne får deres grøntsager her.” (PRO)

TRE TYPER KANTINER
I denne undersøgelse har vi besøgt tre typer kantiner: De, som får leveret frokosten gennem en
cateringordning, de som driver deres egen interne kantine, og de som gør brug af en ekstern
udbyder. Catering er bedst egnet til mindre virksomheder med under 50 spisende gæster. Et internt
køkken kan være dyrt, hvis der ikke er tale om ”stordrift”. I denne undersøgelse har størstedelen af
kantinerne været drevet af en ekstern udbyder.

Catering
”Som regel er det mig, som tager stilling til, hvor lang tid vi skal have de forskellige køkkener. Det kommer også an på, hvor populært det
er. Hvis det er meget populært, måske fire uger, og hvis det er mindre populært måske to uger. Jeg kan skifte fra uge til uge. Hvis vi er
meget utilfredse, skifter vi meget hurtigt.”
(Kantineansvarlig, PLE)

Intern
”Vi er jo altid i risiko for at bliver outsourcet. Hvis vi ikke gør det godt nok, så er der sikkert nogen som kan gøre det billigere. Vi har været
igennem en outsourcingproces, og vi fik selv lov at byde ind, og vi vandt.”
(Kantineansvarlig, PRO)

Ekstern
”Ja, altså vi presser dem til at levere 40% økologi i kontrakten, men de må selv få det til at fungere sådan rent økonomisk. Det er ikke
sådan at vi betaler mere for kontrakten pga. dét krav”.
(Kantineansvarlig, PLE)

STRATEGISK ELLER SERVICERENDE
Den kantineansvarliges rolle i relationen
I langt de fleste virksomheder er det én person, som er den primære ansvarlige for
kantinen, ofte i kraft af sin stilling som service manager, office manager, controller
eller HR-medarbejder. Alle med undtagelse af én i denne undersøgelse har været
kvinder. Det er meget varierende, hvilken rolle den kantineansvarlige spiller ift.
kantinen, hvor meget relationen til køkkenet fylder til dagligt, samt den
ansvarliges tilgang til kantinen: Hvorvidt målsætningen er løbende udvikling og
forbedring, eller stabilitet, ro og længerevarende samarbejdsrelationer.
Hands ON: Den strategiske tilgang
Den strategiske kantineansvarlige er konstant opmærksom på områder, som kan
forbedres, kvalificeres eller effektiviseres. Det kan være både stort og småt, fra
udbudsrunder ”for en sikkerheds skyld”, til optimering af kantinerummet som
helhed til buffetens visuelle fremtoning, f.eks. serveringsskålenes form og farve.
Hands OFF: Den servicerende tilgang
Den servicerende kantineansvarlige ser helst, at kantinen så vidt muligt er
selvkørende, og at køkkenchefen tager styringen. Kantinen skal ”ske” på samme
måde som rengøring og levering af kaffe og er ikke nødvendigvis hævet over disse
opgaver. Forandringer skal nedtones og håndteres med varsomhed af hensyn til
potentielle ”brokkehoveder” blandt gæsterne, som oftest de midaldrende, mandlige
gæster.

”Men det er ikke kun prisen, det handler
om. (…) Når man har noget, der er godt, er
der ingen grund til at skifte det ud, og hvis
der har været et eller andet, så har vi fået
en ny køkkenchef, og så er det godt igen.
Og så er det nemmest, når du er vant til at
have folk, som kender huset. Hvis du skifter
til en anden udbyder, skal du starte helt fra
bunden med vores vaner, og vi er jo totalt
indgroede og glemmer at bestille tingene,
og det ved de. Det er noget med
genkendelse og letheden.”
(Kantineansvarlig, TRA)

”HVAD KENDERTEGNER JERES KANTINE?”
Kvalitet

Varieret

Bredt

Dansk

Sundt

Køkkenrelationen

Forkælelse
Samtaleemne

Fleksibilitet

Personalegode

Billig
Stort udvalg

Positivt

Grønt
Fedtfattigt

Negativt

Fedt

Maden

Socialt samvær

Dialog
Vitaminer
Kreativitet

Ulækkert

Nemt

Kvalitetsbevidst

Traditionelt

Tilfredse
medarbejdere
Oplevelser

Dyrt

Socialt

”HVAD KENDERTEGNER JERES KANTINE?”

”Når vi går på
pension, så har vi fået
noget godt, sundt og
varieret mad, som
holder os
sygdomsfrie.”

”Vi er 1.845 ansatte, og
1.585 er med i kantinen, og
det er mange forskellige, fra
mange lande, så vi skal
ramme mange, ikke kun
muslimerne, men også de
sunde og dem med kartofler
og sovs. Så der er
mangfoldighed.”

”Der er nødt til at være holdspil - det er
en levende organisation, hvor der er et
samarbejde mellem kantinen og os i
ledergruppen og medarbejderne.”

”Her er en positiv stemning, og
køkkenet spørger folk, hvad de
kan lide. Nogle steder bliver
kokken nærmest sur, men her
har de åben dør, et glimt i øjet
og en drillende tone.”

”Der er en vis del af
medarbejderne, der
er økologiske. Og så
er økologi et godt
signal at sende.”

”Den symboliserer
nogle glade
medarbejdere, og så er
råvarer også en faktor,
man ikke skal
undervurdere.”

”Her er en behagelig stemning, også
blandt personalet, der er aldrig nogen
der taler højt eller skælder ud, de er
meget søde ved hinanden, og
chefkokken skræller også gulerødder,
ingen er bedre end andre.”

VIRKSOMHEDERNES OPLEVEDE ANSVAR
Tilfredse medarbejdere

Sunde, effektive medarbejdere

Et ansvarsbevidst brand

Nogle virksomheder føler sig først
og fremmest forpligtet til at lytte
til og anerkende deres ansattes
ønsker, også selvom tunge,
danske retter ikke nødvendigvis
er det bedste for de ansatte selv.
Virksomhederne forsøger at sikre,
at buffeten indeholder et sundt
alternativ, så muligheden for det
sunde måltid er til stede.

Frokosten er en investering i
medarbejdernes ydeevne: Brun
sovs er sløvende og kan føre til
eftermiddagskrise, hvorimod
lettere, grønnere retter kan være
et tiltrængt brændstof, der kan
øge effektiviteten og skabe
produktive medarbejdere.

Kantinen er en repræsentation af
virksomheden og afspejler
virksomhedens brand.
Udefrakommende gæster skal føle
sig velkomne og forkælede og få
et indtryk af virksomheden som
værende ansvarlig, innovativ og
have et stærkt værdigrundlag.

På længere sigt er der også en
fordel i form af færre sygedage.

Kantinen er en frynsegode, som
skal lokke de rette medarbejdere
til, og de ansatte skal dele deres
positive oplevelser med omverden.

”Hvert tredje år laver vi en
kantineundersøgelse, så spørger vi, hvad
de savner samt ris og ros, og så får vi en
indikator af, hvad de vil have til frokost.
Men når vi kommer med noget meget
sundt, så er vi en virksomhed med
gennemsnitsalder på 50 år og 70 %
mænd, og de vil have pølser, og ikke det
dér sunde mad. Men der er et
generationsskifte på vej, så på den måde
bliver det nemmere at indføre grønt.”
(Kantineansvarlig, TRA)

”Vi har ansvar for, at de får noget
ordentligt at spise, vi vil gerne have, at
de er sunde og raske. Så de ikke er syge
så tit, de kan yde mere, lære mere, og
føle sig godt tilpas.”
(Kantineansvarlig, PRO)

”Jeg har oplevet, at vi har haft gæster
med, og de går helt søgende rundt og
kigger ned, og man kan se, det er nogle
sporty fyre, der ikke har lyst til al dét der
fedt. Vi vil gerne brande os og tage
ansvar for vores medarbejdere, det er
vigtigt for vores image.”
(Kantineansvarlig, TRA)

VIRKSOMHEDERNES BEHOVSPYRAMIDE
Pilene angiver, hvilke køkkentyper, der matcher
omfanget af virksomhedens behov.
Der kan dog sagtens være uoverensstemmelse
mellem virksomhedens ønske om f.eks. en
progressiv kantine, og et køkken der snarere er
traditionelt eller pleasende.

Nye
smagsoplevelser

Det
progressive
køkken

Økologi
Det pleasende
køkken

Det
traditionelle
køkken

Sundhed
Maden giver energi

At maden er varieret
Noget, medarbejderne kan lide
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PRÆSENTATION AF KANTINEGÆSTERNE
”Det er kedeligt, at det er vintermad
året rundt.”
(Kantinegæst, TRA)

”Altså, det er jo meget rart at komme
her og få lidt en pause fra arbejdet. Og
ligesom være et andet sted, rent
fysisk.”
(Kantinegæster, PLE)

”Vi er for fanden voksne mennesker.”
(Kantinegæst, PRO)

”Det koster 22 kr. for buffet. Det synes
jeg er dyrt, for jeg får jo ikke lige så
meget for pengene som mændene.”
(Kantinegæst, PLE)

”Jeg har det sådan lidt, når man laver
sovs, så lav det ordentligt.”
(Kantinegæst, PRO)

”Det er jo super fedt, at man kan
komme her i kantinen og få et varmt
måltid – så behøver man ikke at lave
varm mad om aftenen hver dag.”
(Kantinegæster, PLE)

”Jeg ved jo godt, at det ikke er de
bedste råvarer, de har her. Der er jo
sikkert intet økologi.”
(Kantinegæst, PLE)

”Jeg vil egentligt bare gerne blive mæt
her – hvis kantinen mener alt muligt
om det, jeg spiser… Det er sgu ikke
rigtigt dens rolle”
(Kantinegæst, PLE)

”Det er bedst de dage, hvor jeg bliver
inspireret til at lave den samme ret
derhjemme.”
(Kantinegæst, PRO)

”Man får i hvert fald en fornemmelse af, at
man spiser sundt.”
(Kantinegæst, PRO)

”Der er mest kø ved kødbordet, fordi det er
det, der tager længst tid. Så kan man gå
tilbage til det grønne bagefter.”
(Kantinegæst, PLE)

”Det er lækkert, når der er gjort lidt ud af
det, og der står hjemmelavede pestoer og
den slags i buffeten.”
(Kantinegæst, PLE)

”Dem, der kommer først, får alt de lækre. Os
på andet eller tredje hold må nøjes med
resterne.”
(Kantinegæst, PLE)

TYPER AF KANTINEGÆSTER
Vanedyrene

De balancesøgende

Vanedyrene er som oftest mandlige og / eller ældre gæster,
som har en traditionel forestilling om, hvad en kantine skal
tilbyde dem.

De balancesøgende gæster forsøger at bruge deres
sunde fornuft, når de fylder på tallerkenen. Hvis
kantinen målrettet positionerer sig som værende
”sund” og dermed mere kontrollerende, tages det
imod med kyshånd, da det løfter noget af byrden fra
deres skuldre. De balancesøgende er mere tilbøjelige
til at kunne undvære kød, og ser gerne mere fisk i
buffeten.

Buffeten skal primært bestå af traditionelle danske retter, som
indeholder kød. Forsøg på større variation eller kontrol med
gæsternes indtag bliver mødt med skepsis og brok. Da de ofte
råber højere end andre gæster, ser nogle kantineansvarlige sig
nødsaget til at tage særlig hensyn.
De ældre vanedyr er forbeholdne over for økologi, da de
frygter, at økologiske råvarer ikke smager af så meget.

”Der opstod jo chok, da vi
tog koldskålen ud. Der var i
første omgang modstand,
for det er mænd med vaner,
så vi skal svare på nogle
spørgsmål, og vi skal stå
fast, og så vil de med tiden
indse, at det ikke er så
slemt, men vi skal være
stille og rolige med
forandringer.”
(Kantineansvarlig, TRA)

De kostbevidste
”Der vil altid være
‘mænner’, som vil
kræve deres
rugbrødsmadder.”
(Kantineansvarlig,
PLE)

De kostbevidste har forståelse for retters tilblivelse og
sammensætning og er i stand til at vurdere retternes
delelementer og deres ernæringsværdi. De ofte unge
gæster er meget åbne overfor nye råvarer og
smagsoplevelser og ser gerne, at kantinen bliver
endnu mere økologisk og har en eller flere kødfri
dage. De undgår tunge retter og går mere målrettet
efter de råvarer, som har en positiv effekt i kroppen
og giver fornyet energi.

M/K-FORSKELLE OG LIGHEDER
De mandlige gæster



Flest mandlige vanedyr
Lavere tolerance for kontrol med
medarbejdernes frokostindtag



Større behov for varieret kød



Større ønske om tradition



I lavere grad bevidste om / i
stand til selvkontrol

Ligheder

De kvindelige gæster



Frokosten er dagens højdepunkt





Smagen er det vigtigste





Variation er et must



Økologi = kvalitet



Der skal både være kød og grønt



Flest kvindelige kostbevidste
Større tolerance for kontrol med
medarbejdernes frokost-indtag
Større behov for varierede
salater



Større ønske om fornyelse



Mere fokus på selvkontrol

VARIATION ER ET MUST – OG EN FRISTELSE

Variation året rundt

Fristelser er en udfordring

På tværs af vanedyr, balancesøgende og
kostbeviste kantinegæster efterspørges der
variation.

Det brede udvalg i buffeten er en evig
kilde til fristelse og stiller høje krav til
gæsternes selvkontrol - især i løbet af de
første tre måneders ansættelse, indtil
buffetens smagsnuancer trods alt bliver
mere forudsigelige, og gæsterne finder
deres individuelle tallerkenrutine.

Udover at udvalget grundlæggende skal
være bredt, skal der være variation inden
for de enkelte stationer i buffeten:
Salatbaren skal regelmæssigt forny sig og
ikke blot rotere mellem 10 faste salater.
Kødvarianterne skal helst skifte hver ugedag
– kantinerne er dog blevet bedre til at
skære ned på kylling, som tidligere havde ry
på at være dominerende på kødstationen.

Kantinegæsterne efterspørger desuden flere
overraskelser, temadage og mere
sæsonbetonede råvarer.

Nogle gæster (oftest de mandlige vanedyr)
har dog for længst opgivet enhver form for
kontrol – og det kan ses.
Blandt både mandlige og kvindelige
gæster vælger flere balancesøgende af
afskære sig selv fra fristelserne og
fravælge buffeten til fordel for madpakken.
For nogle er det desuden en besparelse,
da de kan få gjort bugt med rester fra
aftenen før, eller simpelthen kan smøre til
sig selv, når der alligevel skal laves
madpakker til ungerne.

SOLOOPLADNING ELLER
SOCIAL ENERGI
Et afbræk fra arbejdsdagen
Nogle gæster bruger kantinen som et ”tilflugtssted”, hvor de
har muligheden for at lukke af og få ro omkring sig. Det
kræver, at de kommer tidligt og tager plads lidt afsides, gerne
med en avis som det eneste selskab.

Det er især blandt de ældre, mandlige gæster, at vi finder
dem, der har en fast rutine for at skabe alenetid.

Et socialt frirum
Størstedelen af gæsterne benytter kantinen som et mødested,
hvor det sociale samvær er lige så vigtigt som måltidet.
Kantinen skaber frie rammer for at styrke det sociale
sammenhold mellem medarbejderne – muligheden for at møde
kolleger fra andre afdelinger benyttes dog sjældent, da faste
grupper og pladser er fast inventar i de fleste kantiner, med
mindre der gøres noget aktivt for at bryde rutinen.

KANTINEGÆSTERNES BEHOVSPYRAMIDE
Pilene angiver omfanget af de forskellige typer
kantinegæsters behov. Alle tre typer har
grundlæggende behov for både den gode smag
og variation. Langt størstedelen af
kantinegæsterne har endnu behov for kød, men
et generationsskifte betyder flere
balancesøgende og kostbevidste gæster, for
hvem kød i højere grad er undværligt.

De kostbevidste

Overraskelser

Økologi
De balancesøgende

Sundhed
Vanedyrene

Der skal være kød

Der skal være variation
Det skal smage godt

DE TO BEHOVSPYRAMIDER
De kostbevidste

Det progressive
køkken

Nye smagsoplevelser

Overraskelser

Økologi

Økologi

Det pleasende
køkken

De
balancesøgende

Sundhed
Maden giver
energi

Sundhed
Det traditionelle
køkken
Vanedyrene

Der skal være kød

At maden er varieret

Der skal være variation

Noget, medarbejderne kan
lide

Det skal smage godt

Virksomhederne forsøger som minimum at imødekomme
kantinegæsternes primære behov for smag og variation, og det er en
forudsætning for, at en udbyder overhovedet kan komme i betragtning.
Selvom flere virksomheder med traditionelle køkkener frygter, at et
grønnere eller sundere fokus vil være på bekostning af det, som
gæsterne betragter som den gode smag (de velkendte retter), peger
tendensen imod, at virksomheder i stigende grad ønsker en
kantineordning, som kan præge medarbejderne positivt ved at føre til
mere energi, effektivitet og færre sygedage.

Samtidig får vanedyrene mere kamp til stregen i takt med, at flere
kantinegæster ønsker en kantine, som påtager sig et større ansvar
for den kost, de tilbyder medarbejderne.
De traditionelle køkkener og vanedyrene kommer altså
fremadrettet til at møde flere og højere krav fra virksomheder, der
– udover at få sundere, mere effektive medarbejdere – ser
mulighederne i kantinen som en del af et ansvarsfuldt brand. Det
tyder også på, at køkkener må imødekomme den individuelle
virksomhed på bekostning af central styring hos udbyderen og
dermed få støre selvbestemmelse.
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OPLEVELSER AF PRIS OG BETALING

PRISEN ER USYNLIG FOR
DE FLESTE
Fra 280 kr. til 550 kr. pr. måned
Blandt kantinerne med fast, månedlig brugerbetaling,
varierer beløbet, gæsterne betaler, fra 280 kr. til 550 kr.
Gæster, som betaler fast månedspris, oplever generelt
prisen som værende rimelig eller decideret billig. Eftersom
betalingen trækkes automatisk fra lønnen, og da gæsterne
ikke har nogen særlig fornemmelse af prisniveauet
sammenlignet med andre kantineordninger, fylder den intet i
deres bevidsthed til daglig. Gæster, som betaler per dag er
mere prisbevidste og vurderer i højere grad, om det ”er
pengene værd”.
Højere kvalitet, lavere brugerbetaling
”Og der er jo et kæmpe udvalg af ost, og det er jo ret dyrt. Så
vores buffet er faktisk dyrere end de fleste at drive, selvom det
ikke er super høj kvalitet.”
(Kantineansvarlig, TRA)
”Når man skal se på vægten af den mad, man skal spise, så
tænker man nok at ‘hold da op, det var meget mad’, og jeg
tror, at man på den måde spiser lidt mindre, end hvis det bare
gik automatisk over lønnen, så man bare kunne tage, så meget
man ville.”
(Kantineansvarlig, PLE)

Generelt er brugerbetalingen lavere i de progressive
kantiner end i de traditionelle, som ellers giver udtryk for at
være mere priseffektive. De kvalitetsbevidste virksomheder
opfatter lav brugerbetaling som en vigtig frynsegode for
medarbejderne og yder derfor et større tilskud til
frokostordningen.

BETALINGSMETODER: PROS AND CONS
Automatisk per måned







Tænker ikke over prisen
Frokosten føles ikke dyr
Spiser frokost hver dag
Kan tage så meget, man ønsker
Større tilknytning til kantinen
Samme pris for alle

 Ikke fair for de, som ofte rejser
eller spiser ude
 Nødt til at spise i kantinen hver
dag
 Ikke fleksibel fra- og tilmelding
 Mere på tallerkenen, end der kan
spises  madspild

Fast pris per dag

Betaling per ret / vægt

 Betaler kun, når man benytter
kantinen
 Fair for dem, som ofte rejser
 Kan tage så meget, man ønsker
 Samme pris for alle

 Større bevidsthed om, hvad man
putter på tallerkenen  mindre
madspild
 Tager flere af de ”lette” råvarer for
at få mere for pengene
 Betaler kun for det, man spiser

 Ærgerligt, hvis man skal betale
for retter, man ikke kan lide
 Meget bevidst om udgift
 Nogle kvindelige gæster vælger
frokosten fra, da de får mindre
for pengene end mændene
 Mere på tallerkenen, end der kan
spises  madspild






Føles sommetider dyrt
Mere kødannelse ved kassen
Mindre tilknytning til kantinen
Ingen betaler det samme
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KOMMUNIKATION OM VÆRDIER OG
ERNÆRINGSPRINCIPPER

KOMMUNIKATION OM ERNÆRING OG VÆRDIER
Typen og mængden af kommunikation varierer meget fra kantine til kantine. Jo mere
progressiv, jo mere kommunikationsmateriale.
En enkelt traditionel kommunikerer slet ikke. De fleste andre benytter sig af pjecer,
plakater og certifikater på væggene.

En enkelt traditionel kantine har opfundet sit eget trafiklys-farvekodesystem for at kunne
kommunikere til sine gæster, hvilke retter som er mindst og mest fedtholdige.
Ris og ros

RINGE BEVIDSTHED OM KOMMUNKATION
I kantinen kører gæsterne på automatpilot
Skriftlig kommunikation på vægge, i buffet eller på bordene bliver kun i meget lav
grad bemærket af kantinegæster, som er på pause-mode og har fokus på maden og
på at finde den rette plads med de rette kolleger.
Det kan skyldes, at gæsterne sjældent bliver aktivt inkluderet i køkkenets værdisæt,
udover hvad angår muligheden for at give ris og ros til smag eller variation.
De bagvedliggende principper om f.eks. økologi eller danske råvarer oplever gæsterne
ikke, at de er berettiget til at kommentere eller ændre på.
Det er oplevelserne, som tæller

Den mest effektive form for kommunikation er ikke den skriftlige, men den, som kan
smages, og som udgør en ekstraordinær oplevelse på en almindelig hverdag. Det kan
f.eks. være små surprise-portioner af danske eller eksotiske råvarer, en diætist, som
gæsterne kan spørge til råds, eller temadage, f.eks. mexicansk eller grill, som kan
udgøre et samtaleemne i flere år efterfølgende. Konkurrencer eller gratis ingredienser
med tilhørende opskrifter bliver også bemærket (alt gratis er godt).

”Det er da meget sjov med al den information, men vi er her jo for at holde pause og få noget
mad i skuffen.” (Kantinegæst, PRO)

MADSPILD OG BÆREDYGTIGHED
Køkkenets ansvar

I de fleste virksomhedes perspektiv er bæredygtigheds- og
madspildstematikkerne køkkenets ansvar og en del af dets interne
økonomiske regnestykke. Når virksomheden indgår en kontrakt med
udbyder kan værdier som økologi og sundhed indgå med procentsatser,
mens principper om bæredygtighed og madspild sjældent formuleres.

”Madspild er et tema, og man kan ikke undgå
det, for når først maden har været på buffeten,
skal det smides ud, men det bliver vist kørt til et
eller andet genanvendelse. Vi har snakket om,
om folk kunne tage med hjem, men der er en
masse med sikkerhed og hygiejne.”
(Kantineansvarlig, PRO)

Usynlige strategier for at begrænse madspild

Det kan være en udfordring for køkkenet at undgå madspild, når de
samtidig skal bevare et friskt look i buffeten med fyldte bakker. En
løsning kan være portionsanretninger, især ved de lidt dyrere råvarer
som rejer, som gæsterne har en tendens til uhæmmet at skovle til sig.
En anden strategi er at undgå bærebakker, så der ikke er plads til en
overflødig skive ost eller brød, som alligevel ikke bliver spist.
Den ressourcestærke løsning
De mere ressourcestærke virksomheder med progressive kantiner tager
skridtet videre og investerer i biokværn og afhentning af organisk affald,
som bliver brugt til gødning. Udover at være et bæredygtigt initiativ
skaber det et bedre arbejdsmiljø for køkkenpersonalet, som slipper for
at skulle slæbe skraldet ud.

”Vi har købt en biokværn til køkkenet, og de
smider alle madresterne i den. Det ryger direkte
ned i kælderen og bliver afhentet regelmæssigt,
og så ryger det ud på landet, hvor det bliver
blandet med gødning til landmænd, og
gødningen kommer til at lugte bedre. Og så
slipper køkkenpersonalet også for at skulle
slæbe så meget.”
(Kantineansvarlig, PRO)
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DE FYSISKE RAMMER

DET UFORMELLE MØDERUM
Et frirum hele dagen

Hvor der i mange kantiner eksisterer en diskurs om, at den kun er åben
fra 11.30 til 13.30 og kun til frokost, er nogle virksomheder begyndt at
eksperimentere med kantines funktionalitet. Det indebærer bl.a. at
kantinen er åben for medarbejderne hele arbejdstiden, og at de fysiske
rammer muliggør en række forskellige anvendelsesmuligheder.
Fra traditionelt at være en række langborde i et decideret spiserum, kan
der i stedet arbejdes med en variation over siddepladserne, fra
langborde, til mindre rundborde, til bløde, afsides siddepladser, som
egner sig som læsepladser eller skaber ro og privatliv til telefonsamtaler,
også uden for kantinens traditionelle åbningstid.
Kantinen som mødelokale
En fordel ved at åbne kantinerummet op som en ressource for
medarbejderne er, at den oplagt kan bruges som et alternativ til de
formelle mødelokaler med deres stringente spilleregler for booking,
tidsrammer og for adfærden parterne imellem. Det udvidede kantinerum
kan skrue ned for formaliteten, både medarbejderne imellem, men også
til møder med eksterne, som kan holdes over frokost i mere sociale
settings og fortsætte her på ubestemt tid.

”Det er vigtigt, at folk kan få ro i hovedet, det
er jo deres pause, og det betyder også noget
alle de ydre ting, som at man kan sidde ude,
når det er sommer. Det skal være en god
oplevelse. Ikke at frokosten er det eneste, som
tæller, men det er vigtigt. Til alle nye
medarbejdere siger vi, at ift. mad og stress og
arbejdsmiljø – så vi forventer vi, at folk holder
frokost. Så vi har et forbud mod mad andre
steder end i kantinen.” (Kantineansvarlig, PRO)

EN SOCIAL KATALYSATOR
Socialt potentiale
Kantinen spiller en central rolle som platform for det sociale liv på
arbejdspladsen. Virksomheder, som aktivt arbejder for at styrke
”holdånden” blandt medarbejderne, ser derfor potentiale i kantinen
som en form for social katalysator.
Imødegå fasttømring af rutiner
En strategi for at styrke det sociale er eksempelvis at imødegå de
fasttømrede rutiner med faste pladser og sidemænd. En nem metode
til dette er at flytte rundt på bordformationerne, og nogle
virksomheder har endda alle møbelelementerne på hjul for at gøre
fordelingen mere fleksibel. Et ”café”-område ved kaffemaskinerne
med bløde siddepladser udgør desuden et alternativ til korte snakke
henover computerskærmen.
Fordele ved den obligatoriske frokostordning

”Køkkenchefen ændrer nogle gange på
bordopstillingen dernede, og det er jo mennesker,
som har været her både 15 og 20 år, som kommer
ned og ser, deres stol er flyttet. Men efterhånden
har folk vænnet sig til, at det er sjovt, og man
kommer til at sidde med andre mennesker, for ens
stol er væk. Man kommer til at tale med nogle andre
på kryds og tværs.” (Kantineansvarlig, TRA)

Virksomheder uden obligatorisk frokostordningen risikerer i nogle
tilfælde, at medarbejdere med madpakker vælger at holde
frokostpausen på kontoret, så de, der spiser kantinemaden, stresser
igennem frokosten for at kunne komme tilbage til den sociale hygge
med kollegerne.

KANTINEN SOM TORVEPLADS
CPH Street Food

Torveplads-tendensen
I nogle af de virksomheder, hvor kantinerummets fysiske
størrelse tillader det, er man begyndt at arbejde med at udvide
kantinens funktion, som nævnt i form af social katalysator, et
frirum og et mødelokale. Som en form for torveplads, skal
gæsterne kunne bevæge sig på kryds og tværs dagen lang i
forskellige konstellationer og kunne vælge imellem forskellige
fysiske settings.
Nye måder at tænke maden på?
Flere virksomheder peger på, at denne torveplads-tendens i
fremtiden også kommer til at omfatte maden: Man vil bevæge
sig væk fra den klassiske buffet og hen imod flere
portionsanretninger og flere valgmuligheder i smagsnuancer,
som i Copenhagen Street Food, hvor man f.eks. kan vælge
imellem koreansk eller italiensk.
Den enkelte gæst får mere indflydelse
Der er altså ved at ske et brud med den traditionelle kantine som
”foderstation”: Den bliver snarere en torveplads med mulighed
for eksperimenter, både med nye råvarer og retter, men også
med mere indflydelse til den enkelte gæst, som får mulighed for
at skabe sine egne rammer. Samtidig får køkkenet mere ansvar
for kantinen som helhedsoplevelse – inkl. de fysiske rammer.
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ET SPØRGSMÅL OM FLOW

ET SPØRGSMÅL OM FLOW
Irritationsmoment eller afslapning?

Kantinegæsternes bevægelse gennem buffeten kan enten være
glidende, eller den kan være fuld af barrierer og
stressmomenter, såsom at der er flaskehalse ved enkelte retter,
eller at alle medarbejdere vælger at spise på samme tid. Flow’et
har således meget at skulle have sagt ift. den samlede
kantineoplevelse.
Teori vs. praksis
Flere kantiner forsøger at anspore gæsterne til bestemt adfærd,
men adfærdsnormer og fysiske rammer forhindrer, at praksis
kan leve op til teorien.
Opdragelse af gæsterne
Opdragelse via skilte og bannere bliver ikke registreret af
gæsterne, som udelukkende orienterer sig efter fordelingen af
buffetens stationer og deres medgæsters bevægelser mellem
retterne. Der kan dog være uenighed gæsterne imellem
omkring, hvad der er den korrekte adfærd, retning og køkultur.

”Vi er dårlige til at fortælle medarbejderne, at man kan
spise på andre tidspunkter end lige kl. 12. (…) Men der er
nogen, der altid kigger uret, når den er 12, og så tager de
deres kollegaer med ned.”
(Kantineansvarlig, PRO)

CLASH MELLEM OPFORDRING OG VIRKELIGHED
”Ventekagen”
Opfordring:

Virkelighed:

De tidligt spisende snacker på
ventekage, mens de venter på,
at buffeten åbner.

Flere kantiner opstiller vejledninger til
gæsterne med information op opbygningen
af den sunde, afbalancerede tallerken

”Den omvendte kostpyramide”

Opstillingen af buffetens stationer strider direkte imod
kantinens egen vejledning til den fornuftige tallerken.
F.eks. er tallerkenerne placeret ved den varme ret.

Tallerkener

Den varme ret

Brød

BARRIERER: KØER OG FLASKEHALSE
”Flaskehalsen”

Den varme ret samt skære selvbrødet skaber flaskehalse.

Den varme ret

Skære brød

”Betalingsslusen”

”Kl. 12-boom”

Individuel portionsbetaling kan
forlænge køtiden med flere
minutter.

Selvom alle ved, at de ankommer på det
mest pressede tidspunkt, er vanerne for dybt
indgroet til at kunne ændre.

Kasse

11

11.30

12

12.30

13

BARRIERER: TEORI VS. PRAKSIS
”Burger-paradokset”

”Tabu-køen”

Når retten skal bygges op af flere
delelementer, som er placeret i en
uhensigtsmæssig rækkefølge.

Bøf

Salat

Ketchup

”Tallerken-tårnet”

Når der er en alternativ rute, som kan halvere
køtiden, men som ingen gæster tør tage af frygt
for at bryde de udskrevne regler.

Bolle

I kantiner med portionsanretninger, kan
medarbejdere med stor appetit nogle gange
komme op på 10 tallerkener for at blive mæt.
Og skal dermed besøge buffeten 3-4 gange.

BARRIERER: GÆSTE-HIERARKIET
”Hold 1, 2 og 3”

Jo tidligere man spiser frokost, jo større
og friskere udvalg. Jo senere man spiser,
jo flere halvtomme fade.

”Kød-fiskerne”

De først ankomne fisker alt kødet op af
de sammenkogte retter, så der kun er
grønt og sovs tilbage.

”Reje-reservationen”

Hold 2- og 3-gæster kan se sig nødsaget til at
ankomme inden hold 1, og lægge lidt af de populære
retter til side i køleskabet, f.eks. rejer til en rejemad.

Mine
rejer

KAOS ELLER KØKULTUR
Forskellige strategier
I flere tilfælde samarbejder virksomheden og køkkenet om at
opbygge buffeten på en hensigtsmæssig måde, som reducerer
køer og samtidig mindsker flaskehalse på de mest udsatte
stationer, i særdeleshed den varme ret og skære selv-brødet.
Eksperimenter med eksempelvis søstjerne-formationer, hvor
gæsterne opfordres til at gå direkte hen til den ret de ønsker,
frem for at bevæge sig sidelæns rundt i køen, er ofte dømt til at
fejle, da det strider for meget imod gæsternes egne kø-instinkter.
For at forbedre flow’et i køen er den bedste strategi at tage
udgangspunkt i gæsternes naturlige køadfærd.
Køen er med til social styring
Crowdede køer, hvor kantinegæsterne står skulder ved skulder,
medvirker til en form for social styring, som betyder, at den
enkelte gæst føler sig mere overvåget i sine beslutninger og
mængder. Færre kø-fæller betyder større frihed til at tage mere af
det ”dyre” eller ”usunde”, mens en crowded kø betyder øget
tilbageholdenhed.

”Før havde vi lange køer, men så vi fik udvidet med en
tredje buffet. Så var der lige pludselig god plads, og
gæsterne spiste 10 % mere de første måneder! De var
åbenbart blevet presset lidt af køen. Vores køkkenchef
var ved at gå ud af sit gode skind. Men så fandt det sit
leje på en eller anden led.”
(Køkkenansvarlig, PRO)

KØTYPER
”Dobbelt-op”

”Søstjernen”

Hver enkelte ret har sin egen
kø. Men gæsterne tager hellere
et skridt til venstre end at
træde ud i en ny kø.

Gæsterne har adgang til samme
stationer fra to forskellige sider,
hvilket reducerer flaskehalse.

”Klassisk kø”

Gæsterne har kun adgang til
stationer fra én side, så alle skal
igennem de samme flaskehalse.

”Tvillingerne”

To identiske buffeter reducerer
flaskehalsene.

BUFFETENS FORM OG FARVER
Væk fra de traditionelle bakker
Den traditionelle kantinebuffet, hvor retterne anbringes i bakker, som
nedsænkes i en kølig eller varm montre, der matcher i størrelse og form, er ved
at være på retur. Virksomheder er begyndt at stille krav til køkkenets visuelle
kompetencer og blander sig i stigende grad i, hvordan retterne kan præsenteres
bedst muligt, f.eks. ved at indkøbe serveringsskåle i forskellige former og farver.
Ikke bare medarbejdere, men kunder
I nogle kantiner ophøjes gæsterne fra at være medarbejdere til kunder. På den
måde forpligter virksomheden og køkkenet sig til at kæmpe lidt mere for
gæsternes gunst og imødekomme dem som kritiske forbrugere – også selvom de
reelt ikke har noget tilsvarende alternativ til deres nuværende kantineordning.
Ud over at arbejde med smagsoplevelserne, arbejder man med anretningen i
form af garniture eller skåle, som kan fremhæve de appetitvækkende farver og
få ellers simple stuvninger til at se mere kulinariske ud.

”Vi spiser med øjnene også, og det er jo begrænset, hvad man kan lave. Men ved at skifte
skålene ud, ser det mere varieret ud, så når vi vil forny os, må jeg købe nye skåle. Vi vil gerne
have tilfredse kunder, så vi vil også have forandring, de skal blive inspireret, når de kommer ind i
kantinen.”
(Kantineansvarlig, PRO)

NUDGING-STRATEGIER
I de mere progressive kantiner arbejdes der løbende med,
hvordan man nudge gæsterne til at træffe sundere, grønnere valg
i buffeten, og i sidste ende også reducere omfanget af madspild,
hvilket er en altid tilstedeværende risiko ved buffetordninger.
Nudging-eksempler fra undersøgelsen:


Dagligt ændre opstillingen og præsentationen af de faste,
grønne retter (ændre skåle og farver etc.)



Sætte tallerkenerne ved salatbaren



Portionsanrette de varme (kød)retter



Undgå bakker (så gæsterne ikke fylder ekstra på)



Sætte det grønne og det varme på samme bord, så gæsten
bedre kan skabe balance på tallerkenen



Erstatte ris/kartofler/pasta med varmt, grønt tilbehør



Lade køkkenpersonalet servere kødet til den enkelte gæst
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FRA BACKSTAGE TIL FRONTSTAGE

TRE TYPER DIALOGVEJE
Grundet de mange forskellige interesser og aktører, som er i berøring med kantinen, kræves det, at den
kantineansvarlige beslutter, hvilke dialogkanaler, der bør prioriteres, for så vidt muligt at understøtte ordningens
succeskriterier. Selvom diskrepans hvad angår oplevelsen af maden og fremtidsønskerne hos hhv. køkkenet, den
kantineansvarlige og gæsterne er uundgåelig, er dialogvejene med til at sikre, at der som minimum bliver bevaret
en form for ro og rutine til hverdag, og at der er en forståelse aktørerne i mellem om, hvem der er den primære
beslutningstager og influent på kantinens retning og udvikling.

Begrænset dialog

Afgrænset dialog

Proaktiv dialog

Udbyder

Kantineansvarlig

Udbyder

Kantineansvarlig

Udbyder

Kantineansvarlig

Køkken

Gæster

Køkken

Gæster

Køkken

Gæster

”Vi har et suverænt køkkenteam herude. Uanset hvad, vil der være nogen, der ønsker noget
andet, noget mere hakkebøf, og der er de super søde til at spørge, ‘hvad har du så lyst til?’, og
prøve at rette ind, og betjene dem, som vil have noget anderledes. De er meget fleksible. De er
meget ude omkring buffeten og snakke med folk med et glimt i øjet.”
(Kantineansvarlig, PRO)

DEN PROAKTIVE DIALOG
Gæsterne får medejerskab gennem proaktiv dialog

I de kantiner, hvor personalet proaktivt sludrer med gæsterne i
buffeten, smitter dialogen af på gæsternes oplevelse af
medejerskab i kantinen.
Ved at personalet arbejder aktivt for at bryde grænserne mellem
køkkenet og buffetområdet og såvel initierer som står til rådighed
for dialog, oplever gæsterne både øget medansvar og stolthed
over deres kantine.
Omvendt betyder den mere personlige relation til
køkkenpersonalet også, at brok i stedet overleveres som feedback
eller konstruktive forslag, og det kan derfor blive nødvendigt at
åbne op for andre kanaler for negativ feedback, f.eks. en anonym
forslagskasse.

”Vi går meget op i at have nær kontakt til vores gæster. De vil gerne høres, og
når man kommer ud og snakker med gæsterne får man tit ros og feedback.
Nogle af dem i køkkenet er rigtig gode til det, andre har utroligt svært ved at
komme ud på den anden side af disken. Det har været en målsætning, at alle
skulle gøre en forbedring, og det skulle være, at man helst skal ud og snakke
med en ny gæst hver dag, og det betyder, at de jo har fået snakket med dem
alle sammen nu.”
(Kantineansvarlig, PRO)

STØRRE INTEGRATION AF KØKKENET
Relationen til køkkenet er essentiel

Relationen til køkkenpersonalet, samt deres temperament og
attitude, er for mange kantineansvarlige af lige så stor
betydning som maden. De kantineansvarlige, som føler
særligt et stort personligt ansvar og en professionel stolthed
ift. kantinen, har især behov for at blive hørt af personalet.
Der skal være en samarbejdsrelation, hvor parterne frit kan
udveksle tanker og idéer.
Det dårlige match
En egenrådig køkkenchef eller uengageret personale kan være
direkte årsag til skift af udbyder. Ligesom der blandt
kantinegæsterne kan være vanedyr, kan det samme være
tilfældet i køkkenet. Hvis den kantineansvarliges behov for
fornyelse ikke imødekommes, kan det være et klart tegn på,
at udbyderen ikke længere er den rette.

”Jeg er meget nidkær omkring min relation til medarbejderne
i køkkenet, for de er et vigtigt element ift. en virksomheds
hverdag. Vi har en nær relation og masser af møder og
snakker om gæsternes feedback. Det er vigtigt at motivere
dem. Og de gør deres bedste. Men nogle af dem i køkkenet
er nogle gamle brokkehoveder.”
(Kantineansvarlig, TRA)

FRA KANTINETABU TIL RESTAURANTOPLEVELSE
Bryde gæsternes fordomme

Nogle progressive kantiner arbejder aktivt for at bevæge sig væk fra
kantinegæsters fordom om ”kantinen” som noget lidt gammeldags og
maskinelt, og i stedet give gæsterne noget, som nærmer sig en
restaurantoplevelse.
”Open theatre”: Køkkenet i centrum
Men kan beskrive tendensen med begrebet ‘Open Theatre’, som er en
restauranttrend, hvor tilberedningen forgår åbent og nærmest udgør en slags
underholdning. I kantinerne dog uden det formelle præg, men med fokus på
oplevelsen, f.eks. i form af overraskende snacks, som folk kan snakke om ved
bordene, hvor der selvfølgelig også står ægte salt- og peberkværne.
Flere principper om åbenhed
I nogle virksomheder er der endda et generelt princip om åbenhed, f.eks. ved
at rengøring foregår i arbejdstiden i stedet for om aftenen, så de forskellige
personalegrupper lærer hinanden at kende og ikke blot bebrejder hinanden for
eventuelle mangler og irritationsmomenter.
Illusionen skal dog samtidig bevares
Men når det gælder noget så følsomt som maden, vil gæsterne dog gerne
samtidig bevare en særlig illusion om personalet. Der er et ‘skel’, som ikke må
overskides, som f.eks. når gæsten ser køkkenpersonalet holde rygepause.

”Så smager det som rigtig mad i stedet for
kantinemad.”
(Kantinegæst, PRO)
”Vi ser også sommetider, når kantinepersonalet
har pause, at de sætter sig ud i vores lille gård,
og på en eller anden måde bliver folk en lille
smule provokeret af det.”
(Kantineansvarlig, PRO)
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EN SMULE FORKÆLELSE

TAKE-AWAY-PARADOKSET
Take-away vs. hovedmåltid eller familie

Flere kantiner i denne undersøgelse har tidligere haft en take awayordning, som er blevet afskaffet pga. manglende efterspørgsel. De få
tilbageværende ordninger har et beskedent salg til mellem 0 og 15
kunder dagligt.
Ifølge gæsterne skyldes det bl.a., at for single medarbejdere er
frokosten i kantinen ofte dagens hovedmåltid, mens medarbejdere
med familie og småbørn derhjemme helst skal lave varm mad fra
bunden til aften.
Besværligt og uforudsigeligt
I mange tilfælde skal take-away bestilles dagen i forvejen, og
gæsterne vurderer ofte processen som værende for besværlig. Som
regel skal medarbejderen selv tage initiativ til at besøge en bestemt
hjemmeside, finde frem til menuen og vurdere, om de vil få lyst til
en given ret dagen i morgen
D

For at være en attraktiv mulighed, skal take-away være…
Det skal først og fremmest være en synlig ordning, f.eks. ved at
gæsterne kan se køleskabet, hvor retterne sættes frem til dem, som
har bestilt. Mange gæster efterlyser desuden en mere simpel
bestillingsmetode, hvor de f.eks. blot skal klikke ‘ja tak’ i en email.

”Jeg brugte take away-ordningen flere gange, da vi
renoverede køkkenet derhjemme.”
(Kantinegæst, PRO)

TRE ANLEDNINGER TIL TAKE-AWAY
Den lange arbejdsdag

Den hjemlige favorit

Take-away til andre

I nogle typer virksomheder kan
arbejdsdagen ofte strække sig et
godt stykke længere end den
planlagte fyraften. I disse tilfælde
egner kantinens take-away sig
godt til en sen aften på kontoret.
I så fald er ordningen mest
attraktiv, hvis medarbejderne kan
bestille selv samme dag, som de
har udsigt at skulle blive længere
end forventet.

I nogle kantiner med take away
er der tradition for, at bestemte
retter får bestillingerne til at tikke
ind. Det kan f.eks. være når
favoritten, fiskefrikadeller med
hjemmelavet remoulade, er på
menuen. I så fald er der ikke blot
tale om enkelt-bestillinger, men
serveringer til hele familien
derhjemme.

Enkelte medarbejde kan finde på
at bestille take away til deres
forældre, som en fast, ugentlig
tradition.

”Jeg tager altid onsdagsfisken med
hjem til min gamle far.”
(Kantinegæst, TRA)

TEMADAGE

Temadage betyder glade gæster
Når dagens menu er temabaseret – fra udendørs grill til en særlig
madkultur – fyldes kantinen med en helt anden energi og glæde
end på dage med et ”normalt” udvalg af retter. Gæsterne
beskriver, hvordan dét at blive overrasket med et tema løfter alle
gæsternes humør og gør dagen til noget særligt. Udover at give
gæsterne nogle uvante smagsoplevelser udgør temadage et
samtaleemne i mange år efterfølgende, når gæsterne diskuterer
kantinens højdepunkter.
Nye typer retter vækker køkkenets passion
Gæsterne beskriver endda, hvordan de kan mærke, at
køkkenpersonalet har gjort sig ekstra umage i dagens anledning
og kælet for retterne. Temadage er således med til at holde
køkkenet friskt og passioneret.

”Det er bedst, når der er temadage, f.eks. mexicansk eller italiensk. Så kan
man virkelig mærke, at der er lagt mere sjæl i maden, og at køkkenet virkelig
har gjort noget for at lære madkulturen at kende.”
(Kantinegæst, PLE)

DE SMÅ OVERRASKELSER I BUFFETEN
En lille mundsmag
Flere køkkener er begyndt at arbejde med miniportionsanretninger, som giver gæsterne mulighed
for at smage noget lidt mere dyrt eller eksotisk.
Disse ‘amuse bouche’er er ofte et tilløbsstykke og
spises af flere gæster direkte i buffeten, før tager
turen rundt til de resterende retter.
Sunde eftermiddagssnack
Et andet tilløbsstykke er eftermiddagssnacks, f.eks.
et bord med udskåret frygt og nødder, som man kan
tage med sig tilbage til skrivebordet.
Gode råvarer med hjem
Flere køkkener bager og sælger hjemmebagt
rugbrød eller grillkød til en god pris i
sommermånederne. Andre tilbyder opskrifter koblet
med en central ingrediens, f.eks. en lille surdej med
tilhørende opskrift.

”Det hele bliver lidt mere lækkert, hvis køkkenet har gjort noget ud af
at sætte nogle små, hjemmelavede lækkerier i buffeten, f.eks. en god
pesto eller et glas med noget syltet.”
(Kantinegæst, PLE)

MORGENMAD GØR GLAD

En god start på dagen
Muligheden for morgenmad er til stor glæde for mange gæster, da
den dels er tidsbesparende, i og med de kan springe maden over
hjemmefra, dels da det er en blød start på arbejdsdagen – det er
trods alt lidt hyggeligere at gå i gang med arbejdet, når man har
en thebirkes i den ene hånd.

Flere gæster efterspørger et bredere udvalg, hvor der også er
sunde alternativer til ostemadderne.
Et spørgsmål om betaling
Hvor nogle gæster gerne betaler per bolle og per osteskive,
efterlyser andre muligheden for en samlet ordning, hvor man for
en fast månedlig pris kan få både morgenmad og frokost på
arbejdspladsen.

”Vi vil gerne give vores gæster et sundere morgenmadssortiment. Lige nu kan
de bare få brød og smoothies, men man kunne f.eks. også tilbyde havregrød.”
(Kantineansvarlig, PRO)
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ØKOLOGI PÅ ØNSKESEDLEN?

GÆSTERNES OPLEVELSE AF ”ØKOLOGI”

Ikke-økologi

Økologi

 Smager måske bedre?
 Billigere
 Helt normalt i en kantine

 Bedre kvalitet
 Smager bedre
 Det ansvarsfulde valg

 Smager dårligere
 Fuld af gift
 Ringere kvalitet end økologi

 Dyrt
 Smager ikke nødvendigvis bedre
 Ikke vigtigt for en god
kantineordning

ØKOLOGI STYRKER
VIRKSOMHEDENS BRAND
Økologi sender et signal om kvalitetsbevidsthed og ansvar

De progressive kantiner går meget målrettet efter økologien, da kantinen udgør en
form for manifestation af virksomhedens brand. Økologi betyder altså mest i de
virksomheder, der er nået til det punkt, hvor kantinen indgår som en del af
virksomhedens samlede brand, og hvor kantinen handler mere end blot mætte
medarbejdere, men hvor der arbejdes med sammenhængen mellem smag,
oplevelse, rum og værdisæt.
Forretningsbesøgende påvirker retningen
I de pleasende og traditionelle kantiner, som ofte har besøgende til frokost, er flere
kantineansvarlige også begyndt reflektere over de fordele, der måtte være ved at
arbejde mere målrettet med kantinens signalværdi.
Køkkener, som ønsker at udfordre sig selv
I nogle kantiner er det køkkenet selv, der presser på for økologien. Det kan bl.a.
skyldes, at der under udbyderen er en intern konkurrence køkkenerne imellem om,
hvem der kan opnå eksempelvis Sølvmærket i økologi.
Øko-kød er endnu for omkostningsfuldt
Kødet er dog den sidste råvare i køkkenet, som bliver økologisk, da prisspringet er
mindre, hvad angår økologiske grøntsager samt bageri-, mejeri- og
kolonialprodukter. Mere øko-kød betyder mindre kød på menuen generelt – og den
transformation tager tid.

”Ifm. miljømærkningen gik vi helt målrettet
efter den – vi havde 17 % økologi, og i løbet
af tre måneder var vi over 50 %, og så fik
de blod på tanden og skulle lige have sølv.
Vi synes, det er en god ide, men det er helt
klart køkkenpersonalet, der har lavet en
konkurrence med sig selv om, at ‘det kan
vi’.”
(Kantineansvarlig, PRO)

KOMMUNIKATION OM ØKOLOGI
Traditionel kommunikation bemærkes ikke
De kantineansvarlige og de køkkener, som arbejder med økologi, har
arbejdet hårdt for at opnå et certifikat og er stolte over deres
præstation.
Plakater og pjecer med oplysninger om kantinens økologiske principper
bemærkes dog kun i meget lav grad af gæsterne, der er mere optaget
af smagen og variationen i buffeten.
Det betyder ikke, at gæsterne ikke kærer sig om økologi, men at de
endnu ikke er bevidste om denne kobling til deres kantine. Når først de
bliver gjort opmærksomme på det økologiske certifikat, som der jo
netop er blevet stillet spøgsmål vedrørende i denne undersøgelse,
bliver de glade og nysgerrige efter at vide mere.
Værdier skal kommunikeres på nye måder
Hvis virksomheden og køkkenet ønsker at inkludere gæsterne i deres
værdisæt, er plakater, certifikater og pjecer sjældent til nogen særlig
nytte. Det er inddragelse og dialog med køkkenpersonalet, som tæller.
Der skal være mindre fokus på økologi som teori og principsag, og
mere på de praktiske og smagsmæssige implikationer for gæsterne.

”Jeg tror ikke, kantinen kan gøre noget som sådan – folk
der kommer her, kommer for at blive mætte. Men altså,
hvis vi nu havde dansk økologisk svinekød, så ville vi da
blære os med det, og stille skilte op.”
(Kantineansvarlig, PLE)

INDFLYDELSE = ØKOLOGI ØNSKES
Økologi fylder mere, når man selv står i supermarkedet
Flere gæster giver udtryk for, at overvejelser om økologi fylder mere,
når de selv står i supermarkedet og skal vælge imellem udvalget af
råvarer, end når de står overfor de færdige retter, som bliver serveret i
buffeten. Det færdige ”produkt” ophæver så at sige de individuelle
råvarer, så gæsten relaterer til retten som helhed, og ikke som en
kombination af økologiske eller ikke-økologiske råvarer.
Hvis man får valget…
En af de virksomheder, som aktuelt er ved at skifte udbyder, har nedsat
et udvalg af medarbejderrepræsentanter, som aktivt er blevet inddraget
i valg af ny udbyder. Valget er faldet på den udbyder, som tilbyder den
største andel økologiske råvarer. Situationen siger noget om, at værdier
som økologi er af større betydning for kantinegæsterne, når de får
mulighed for at træffe et bevidst valg om økologi vs. ikke-økologi. Jo
mere indflydelse, gæsterne får på kantinen, jo større betydning vil
økologiske råvarer få.

”Vi har haft medarbejderrepræsentanter, som
har været med hos udbyderne og prøvespist, og
de har valgt, at fokus skal være økologisk. Jeg
tror, det er en principsag.”
(Kantineansvarlig, TRA)
”Jeg er begyndt at købe økomælk og æg
derhjemme også. Jeg er begyndt at have en
holdning til det. Jeg kan ikke smage forskel på to
glas mælk, men det er et princip for mig.”
(Køkkenchef, PRO)

ØKOLOGI ER PENGENE VÆRD
De utilfredse gæster efterspørger økologi
I de kantiner, hvor gæsterne ikke er tilfredse med
buffetens nuværende kvalitet, er de mere bevidste
om, at kantinen ikke er økologisk. Omvendt er
gæsterne i økologiske kantiner, hvor de er meget
tilfredse med madens kvalitet, som sagt ikke særligt
bevidste om kantinens økologiske principper.
Økologi er pengene værd
Hvis adspurgt direkte er langt de fleste kantinegæster
villige til at betale mere – 10-50 kr. om måneden –
for en større andel af økologiske råvarer. Opfattelsen
er generelt, at økologi er ensbetydende med bedre
smag og højere kvalitet.
Denne opfattelse er udbredt blandt både kostbevidste
og balancesøgende gæster, samt hos vanedyrene, der
gerne ser mere økologi, så længe buffeten er
fortrinsvis traditionel.

”Jeg ville da gerne betale en 10’er mere, hvis kantinen var økologisk.”
(Kantinegæst, TRA)
”I de kantiner, hvor gæsterne tjener pænt, er de nok også mere villige
til at betale mere for økologi.” (Kantineansvarlig, PRO)
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KØDET ER HELLIGT
Kød eller pølsevogn
For mange kantinegæster er frokosten dagens højdepunkt, og det er især dagens varme ret,
som afgør, om dagens kantineoplevelse er en skuffelse eller en behagelig overraskelse. For
vanedyrene indtræffer skuffelsen, hvis det eksempelvis er fiskedag, og for nogle vanedyr er
den uundgåelige konsekvens, at de må gå ned til den lokale pølsevognen i flok.
Kødfri dag er et fy-ord
Derfor er forestillingen om en ugentlig kødfri kantinedag helt uoverskuelig for de sande
vanedyr, og for mange er deres første indskydelse, at de omgående ville melde sig ud af
kantineordningen. En trussel, de kantineansvarlige må forholde sig til.
Der skal gerne være kød i salaten
For samme gruppe kantinegæster, kan de grønne salater også være en udfordring. For at
imødekomme dem kan en løsning være f.eks. broccoli/bacon-salat.
”Hvis der er fisk til den varme,
skal der gerne være kød til det
lune, da vi jo har dem, der kan
risikere at falde døde om, hvis
de ikke får deres kød.”
(Kantineansvarlig, TRA)
”Kødet er rimeligt meget altid
det samme – men det er
lækkert, at der er en variation i
det grønne udvalg.”
(Kantinegæst, PLE)

”De har heldigvis skåret ned på kyllingen”
Det kan dog være en udfordring for køkkenet kontinuerligt at variere de varme kødretter, og
de kan f.eks. se sig nødsaget til at have kylling på menuen flere gange på en uge. Adskillige
gæster i denne undersøgelse brokker sig over, at de bliver serveret for meget kylling, eller
fortæller om dengang, de var nødt til at få sat en stopper for kyllingen. Da kødretterne ofte
kan være ensformige, fremhæves salaten igen som stedet, hvor gæsten kan opleve variation
og selv tænke kreativt ift. hvad der skal på tallerkenen.

GENERATIONSSKIFTE PÅ VEJ
Stigende efterspørgsel på kød-fri retter

Den yngre generation af medarbejdere under de 50, og heraf især kvinderne,
har et langt mere casual forhold til kød end de 50+ vanedyr. For dem er det
stadig vigtigt, at kød er på menuen, men de prioriterer gerne en eller flere
kødfri dage i kantinen til fordel for mere økologi, dyrevelfærd og fisk.
Vanedyrenes magtposition udfordres

Vanedyrene er stadig de gæster, der råber højest og dårligst kan håndtere
forandring, men de resterende gæster bliver mere og mere balancesøgende og
kostbevidste. Dette bemærker de kantineansvarlige, som derfor også må tage
hensyn til denne trend fremadrettet, hvis virksomheden skal kunne tiltrække og
fastholde den yngre generation.

”Jeg kunne godt forestille mig, at en del medarbejdede i protest vil melde sig ud og så
melde sig ind igen, når de ser, hvor glade de andre er.”
(Kantineansvarlig, TRA)
”Man lærer hurtigt, at nogle gæster kan ikke lide humus, eller hvad det kan være. Så vi
tager diskussionen med vores medarbejdere – nogen synes selvfølgelig, der skal være
mere vegetar, og der er vi en situation, hvor vi er nødt til at se på hovedparten. For 14
dage siden, havde vi grilldag med pølser, og folk var helt oppe at ringe. Langt fra
hovedparten vil have vegetarisk. Men retningen bærer derhenad.”
(Kantineansvarlig, PRO)

ØGET FOKUS PÅ KØDKVALITETEN
Kvantitet eller kvalitet?

Selvom mange kantinegæster foretrække kød hver dag, understreger størstedelen af gæsterne samtidig, at det er smag og
variation, som er det vigtigste. Virksomhederne ser dette som en mulig indgangsvinkel til at ændre på nogle vaner: Måske vil
vanedyrene være villige til at gå på kompromis med mængden af kød for til gengæld at få bedre kvalitet?
Gradvis introduktion til økologi og dyrevelfærd
Enkelte af de kantineansvarlige leger med tanken om, hvordan dyrevelfærd og økologi kan blive introduceret for gæsterne på
en måde, som både vil give dem medindflydelse, men også få dem til at indse, hvad de potentielt går glip af. Kantinen kunne
eksempelvis have temadage om dyrevelfærd, hvor der bliver serveret økologiske frilandsgrise, hvorefter gæsterne selv kan
vurdere, om de kan smage forskel.

”Det kunne da være interessant at prøve at have nogle danske retter og så
skilte med det for at se, om det var noget, der fangede an. Altså man
kunne jo starte i det små og sige, at alle retter med svinekød skulle være
med dansk eller økologisk svinekød, for på den måde langsomt at
introducere det – så kunne man lave nogle små kasser, hvor de spisende
kunne svare, om de synes, det var godt at spise noget ordentligt kød.”
(Kantineansvarlig, PLE)
”En af dagene havde kokkene skrevet på menuen, at de serverede
‘velfærdskyllinger’ – det synes de var meget sjovt.”
(Kantineansvarlig, PRO)
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DET SUNDE SOM AKTIVT TILVALG?

DET SUNDE SOM AKTIVT TILVALG
Sundhedsinitiativet kommer oppefra

Flere kantiner inkorporerer sundhedsprincipper i deres buffeter ved
eksempelvis at servicere ‘lette’ alternativer (skyr og yoghurt i stedet for
mayonnaise), eller grøntsagstilbehør i stedet for de traditionelle kulhydrater i
form af ris, kartofler og pasta.
Initiativet til et øget sundhedsfokus i kantinen kommer ofte fra virksomheden
selv, der ser fordele i at øge medarbejdernes sundhed samt skære ned på de
tungere retter.
Sundere medarbejder betyder færre sygedage og et mere sundt image udadtil,
mens lettere retter kan påvirke medarbejdernes effektivitet positivt, også i
‘krisetimerne’ ud på eftermiddagen.
Enkelt progressive kantiner har sommetider en diætist eller kostvejleder til at
stå i kantinen og vejlede medarbejderne til at navigere mellem retterne.
Vanedyrene vil ikke kontrolleres
Vanedyrene er indædte modstandere af alt, som indebærer, at virksomheden
udøver en (åbenlys) kontrol over deres madindtag. De er mere tilbøjelige til at
fylde sundt på tallerkenen, hvis det føles frivilligt og stadig akkompagneres af
noget mere traditionelt, som en hakkebøf. Omvendt har de balancesøgende og
kostbevidste intet imod, at vanedyrene får deres hakkebøf, så længe de selv
har masser af sunde alternativer at vælge imellem.

”Ift. sunde kager, så agerede kantinen på, at
medarbejderne ikke særlig godt kunne lide
dem.” (Kantineansvarlig, PLE)
”Altid har vi salat. Som alle kan tage, og der er
rigeligt. Om vi decideret siger ‘sundhed’, det gør
vi ikke. Det er mere, hvad folk vil have, og de
fleste vil gerne have noget sundt. Ligesom vores
frugtbord, fordi man hellere vil spise frugt og
nødder end slik.”
(Kantineansvarlig, PLE)

HVAD ER SUNDHED?
Sundhed = økologi?
Mange kantinegæster er af den opfattelse, at økologi er sundt.
Råvarerne indeholder ganske enkelt flere næringsstoffer og mindre ‘gift’
end de ordinære råvarer.
I de virksomheder, som allerede har et fokus på sundhed, ligger økologi
i naturlig forlængelse heraf.
Da fokus på sundhed ofte betyder flere og mere varierede grønne retter,
og da økologisk kød endnu ligger uden for budget i mange kantiner, er
det i mange tilfælde nødvendigt at skære lidt ned på kantinens
kødforbrug til fordel for økologiske grøntsager.
Sundhed = fedtfattigt?
I de mere traditionelle kantiner er sundhedsopfattelsen overvejende
baseret på kostpyramiden, dvs. flere kulhydrater, mindre fedt.
De mere progressive kantiner er i højere grad inspireret af LCHFtendensen, hvor det er de kulhydratrige råvarer, som skæres væk, til
fordel for at bevare den gode smørsovs eller ostegratinering.

”Kød er jo ikke et sundt måltid i sig selv – der
skal noget grønt og nogle kulhydrater til, før det
er rigtigt sundt.”
(Kantineansvarlig, PLE)
”Kantinen tager også den dårlige samvittighed den gør det nemmere at spise sundt. Man har
nærmest dårlig samvittighed over, at ens børn
ikke har det samme udvalg.”
(Kantineansvarlig, PLE)

NØGLEHULLET FUNGERER IKKE I PRAKSIS
Nøglehullet hæmmer smag og kreativitet
Flere kantiner har gennem tiderne prøver
nøglehulsordningen. Den er dog hurtigt blevet afskaffet
igen, ofte til fordel for er mere økologisk fokus eller
friere rammer til køkkenchefen.
Oplevelsen af nøglehulsordningen er generelt, at
maden bliver kedelig og ensartet, og at den har et alt
for snævert sundhedsideal, som f.eks. betyder, at
køkkenpersonalet skal tælle nødder i salaten – selvom
nødder af mange opfattes som sundt.
Køkkencheferne selv oplever desuden problemer med
at opnå den gode smag, da nøglehullet hæmmer deres
kreativitet og mulighed for at sætte smagen i centrum.

”Vi syntes, nøglehulsmærket var smart, men der var ikke nogen, der så det, og det blev et irritationsmoment, for man skal hente
remouladen på et andet bord, fordi den ikke må stå ved siden af roastbeefen. Så det gik i sig selv igen. Vi vil gerne have det sundt, men
det kommer jo ikke bag på nogen, hvad der er sundt og ikke sundt. Vi ved jo godt, at flæskestegen er mere usund end kyllingen.”
(Kantineansvarlig, TRA)
”Vi har en periode arbejdet med nøglehulsmærket, men det mindskede muligheden for kreativitet, der er meget stramme regler. Og det
passer ikke til buffet, for en nøglehulsret skal være opdelt med den rette mængde grønt og kød, men når folk selv skal tage, så bliver det
aldrig et nøglehulsmåltid.”
(Kantineansvarlig, PRO)

KAN DET SUNDESTE VÆRE
DET LÆKRESTE?
At spise med øjnene

Nogle af de sundeste kantiner i denne undersøgelse er også dem, der får den
bedste feedback fra gæsterne. Det skyldes dels, at de arbejder meget bevidst
med præsentationen af maden ud fra den overbevisning, at vi først og fremmest
spiser med øjnene. Dels at der lægges fokus på det hjemmelavede, f.eks. det
grove rugbrød, som virker mere appellerende på gæsterne.
Man må ikke gå på kompromis med smagen

Enkelte sunde kantiner får kritik af gæsterne for at være for smagløs – f.eks.
savner gæsterne smagen af fedt og smør i kødretterne. Andre kantiner får
derimod ros for at vægte blandingen af det sunde og det lækre, f.eks. fisk med
smørsovs, som både er sundt med også tilfredsstillende.

”Sundhed kan være mange ting, lune retter behøver ikke være så fede, man kan lave en god
sammenkogt ret fuld af næringsstoffer, men med mindre fedt. Medarbejderne skal have næring
og energi, noget der er inspireret og med grønt på forskellige måder. Men uden at vi tager noget
fra dem.”
(Kantineansvarlig, TRA)
”Sundhed og økologi hænger sammen. Sundhed er at være dækket godt ind af vitaminer og
mineraler, så man får hele spektret, og kan man få det økologisk, er det jo fantastisk. Økologi er
et aspekt af sundhed.
(Kantineansvarlig, PRO)
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DANSKE RETTER PÅ MENU’EN
Danske retter er yndlingsretter
Hvor vanedyrene opfatter traditionelle danske retter som ‘rigtig mad’,
har flere danske retter også en fast plads i de balancesøgende og
kostbevidstes hjerter. Det er især retter som fiskefrikadeller og
fiskefileter, som vækker begejstring, som forplanter sig ved, at gæsterne
tropper tidligere op i kantinen, og at mange tager flere portioner. Det er
også disse retter, som er er populære som take-away.
De danske delikatesser

Selvom kød og sovs stadig er uomgængeligt i mange kantiner, er
traditionelle danske retter en sjældenhed, selvom ‘Danmarks nationalret’
som koncept er meget oppe i tiden. Derfor får retter som stegt flæsk
eller nye kartofter med smørsovs karakter af en form for delikatesser.
Danske temadage
På grund af denne delikatesse-status, kan kantiner med fordel servere
danske retter som en del af et dansk tema, hvor der lægges vægt på at
også råvarerne er danske.
”Jeg kunne godt ønske mig, at de serverede
flere almindelige retter, altså danske retter som
hakkebøf med brun sovs og den slags. Det er
ikke altid, vi forstår, hvad de skriver på menu’en
f.eks. ‘coq au vin’. Hvorfor behøver de skrive
kylling på fransk?”
(Kantinegæst, PRO)

FRA RÅVARER TIL RETTER
Råvarerne usynliggøres
I dag er råvarernes oprindelse stort set usynlig i kantinerne. Der
sker en tranformation fra den rene råvare til serveringen af en
færdig ret, hvor råvarerne usynliggøres og glemmes.
Historiefortælling som strategi
Selvom de færreste køkkener i dag arbejder aktivt for at anvende
og kommunikere om brugen af danske råvarer, har enkelte
køkkener åbnet øjnene for potentialet af historiefortællingen om
råvarernes oprindelse.

Nogle køkkenchefer er begyndt at eksperimentere med at bruge
lokale leverandører af f.eks. æg, æbler og mælk og oplyse
gæsterne direkte ved råvaren frem for ved et skilt på væggen.
Navnet på gården og evt. et billede direkte ved siden af råvaren
vækker gæsternes opmærksomhed i modsætning til den generelle
kommunikation på væggene.
Men så snart råvaren indgår i en ret, bliver den dog usynlig.

”Med æblerne f.eks., der skriver vi jo ‘æbler fra
Kromosegård’, og så har vi billeder, så vi kan vise
gæsterne, at æblerne kommer lige dernede fra. Det
lokale bliver der lagt mærke til.”
(Køkkenchef, PRO)

KOMMUNIKATION OM
DEN KULINARISKE DANSKHED
Det danske flag er en driver for tilvalg
Vi ved fra andre studier, at de fleste forbrugere ofte screener ift.
danske farver eller det danske flag og at dansk produktion er en
driver for tilvalg af bestemte varer frem for andre, da det er en
kvalitetsmarkør
Gennemsigtighed og proaktiv dialog

Denne viden kan med fordel anvendes af kantinerne til at fremhæve
specifikke elementer i buffeten og som et led i en proaktiv dialog
med gæsterne skabe større gennemsigtighed ift. den mad, som
serveres og dermed et større engagement hos gæsterne.
Fokus på danske egnsretter?
Det er værd at huske på, at Danmark er mere end hakkebøffer; det
er et kulinarisk varieret land med et utal af egnsretter, f.eks.
æggekage med flæsk a la Hvidstenkroen. Da der ingen tvivl er om,
at ‘dansk’ er en kvalitetsmarkør, er der potentiale i at større fokus
på danske råvarer og danske egnsretter i kantinerne, evt. i en
opdateret udgave, som kan imødekomme de balancesøgende og
kostbevidste gæster.

”Jeg savner, at de beskriver råvarerne lidt bedre,
ligesom de beskriver osten, når det er osteonsdag.”
(Kantinegæst, PRO)
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FREMTIDENS KANTINE
”Hvis man kigger på alt det dér
foodmarked-ting, f.eks. på papirøen, så
er der forskellige muligheder, så der
bliver endnu mere variation, ikke kun i
maden, men også i måden, det
serveres på, f.eks. at der kører to
thaivogne ind.”
(Kantineansvarlig, PRO)

”Men det er jo noget kulturelt, der skal
ændres, og vi kan da godt se, at
samfundet peger i den retning, at man
kun skal have danske råvarer osv.”
(Kantineansvarlig, PLE)

”Så er der nok flere unge mennesker,
og så kan vi godt komme ud i en kødfri
dag eller en fiskedag og måske lidt
mere økologi og bæredygtighed, men vi
er jo en gammel, traditionel
virksomhed, så vi er nødt til at tage et
lille bitte skridt ad gangen, for der skal
ikke være for mange forandringer.”
(Kantineansvarlig, TRA)

”I fremtiden vil der nok være lidt mere
vegetar, fordi der er et generelt ønske
om mere bæredygtighed og mindre
kød.”
(Kantineansvarlig, PLE)

”I min erfa-gruppe tror de, at buffeten
forsvinder, og det bliver
portionsanretninger i stedet for.”
(Kantineansvarlig, PRO)

”Måske tendenser til mindre kød og den
slags. Som virksomhed er vi i hvert fald
forpligtet til og interesseret i at følge
med.”
(Kantineansvarlig, PRO)

”Der er generationsskifte på vej, så på
den måde bliver et nemmere at indføre
grønt.”
(Kantineansvarlig, TRA)

”Der bliver nok ikke brugt så mange sakse i
køkkenet længere.”
(Kantineansvarlig, PLE)

”Dem, der helst vil have hakkebøffer med
sovs og kartofler, de får det hårdere i
fremtiden.”
(Kantineansvarlig, PRO)

”Det bliver meget mere sundhed, og man vil
gå op i mindre stivelse, for der er flere og
flere, der tager stivelse ud af deres mad. Det
er også derfor, vi har så meget salatbar. Så
mere kød og mindre kulhydrater. Men der vil
stadig være ‘mænner’, som vil insistere på
deres rugbrødsmadder.”
(Kantineansvarlig, PLE)

”Jeg tror, det kommer til at handle om sund
mad og råvarernes oprindelse. Jeg synes
også, at nogle producenter er blevet bedre til
deres økologiudvalg og priser.”
(Køkkenchef, PRO)

GÆSTERNES ØNSKER TIL FREMTIDENS KANTINE
”Jeg kunne godt tænke mig, at der var
nogle flere fiskedage, men det er nok
ikke alle, som er enige.”

”Det ville da være dejligt, hvis de gik
lidt mere op i dyrevelfærd, lige nu aner
vi jo ikke, hvor kødet kommer fra.”

”Jeg er ret træt af, at rugbrødet ikke er
hjemmelavet. Det kunne de godt tage
at gøre. Og generelt servere mere
hjemmelavet tilbehør.”

”Som det er nu, er folk altid gladest,
når der er temadage, så dem måtte de
da gerne lave mange flere af.”

”Der skal altid være kød, det er det eneste,
som rigtigt mætter.”

”Jeg tror stadig, alle standardelementerne vil være der, altså pålæg,
det lune, det varme, salatbar osv. Men
der kommer nok mere pres på for, at
det bliver sundere og højere kvalitet.”

”De må gerne servere nogle flere sjove, små
retter, som jeg ikke har prøvet før, ligesom
dengang i sommerferien, hvor vi fik østers.
Jeg kunne ikke nødvendigvis lide dem, men
det var spændende at prøve noget nyt.”

”Hvis det var 100% økologi, ville det da
været fantastisk. Men så ville det
sikkert blive alt for dyrt?”

”Det er okay, at de eksperimenterer og
laver eksotiske retter, men det kunne
da være meget rart med et fast hjørne
til leverpostej og spegepølse.”

”Altså, hvis kantinen nu kun solgte
danske varer, så ville det da være fint.
Men det skulle ikke koste mere, end det
gør nu.”

”Der kommer jo nok til at være betydeligt
mere økologi og flere grøntsager i fremtiden,
og det er også helt fint med mig.”

”Hvis vi ikke kan få mere kød, kan vi vel i det
mindste få bedre kød.”

”Jeg ville sgu da gerne betale dobbelt
så meget, hvis det hele var økologisk.”

”Hvis der kunne være højere kvalitet og
mere økologi, ville det ikke gøre mig
noget, at udvalget blev mindre.”

”Det måtte gerne være mere fleksibelt, så
man f.eks. kunne nøjes med at betale for
salatbar og suppe, for jeg spiser sjældent af
de varme retter.”

”Der måtte gerne være flere eksotiske
retter, noget thaimad med lime og
fiskesauce.”

”Det vigtigste er, at råvarerne er friske.”

FOKUS I FREMTIDENS KANTINE
Relationen
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Morgenmad



Brød og andre råvarer med hjem
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